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چکیده
مرکزي سطح زیر کشت لوبیا در استان. شودمحسوب میجهانغذاییيعمدهمحصولهفتمینترین حبوبات در جهان و در عین حال لوبیا از مهم

لوبیا توسـط آفـات مختلـف از جملـه     . کیلوگرم در هکتار بود2241.98تن و میانگین عملکرد آن 17569هکتار و تولید 7837، 1389–1390در سال 
-منـاطق لوبیـا  در تعدادي از (Thysanoptera)ریشکداران بالهاي مختلف گونهی در این پژوهش به منظور شناسای. گیردها مورد حمله قرار میتریپس

بـرداري منظمـی   نمونـه ،92-1391طی فصول زراعی سال هـاي  صورت هفتگیبه) آبادشازند، فراهان، خمین و اماناراك، (شاملکاري استان مرکزي
مشخص شـده  هایی که با عالمت ستارهدر این لیست گونه. زیر شناسایی گردیدگونه از هشت جنس و سه خانواده شامل لیست 12تعداد . صورت گرفت

. شونداست، براي اولین بار از استان مرکزي گزارش می
Frankliniella intonsa Trybom, 1895 ،F. pallida* Uzel, 1895 ، F. occidentalis* Pergande, 1895 Aeolothrips intermedius*

Bagnall, 1934 ،Tenothrips frici Uzel, 1895 ،Thrips atratus Haliday, 1836 ،T. tabaci Lindeman, 1889 ،T. trehernei Priesner,
1927 ،Microcephalothrips abdominalis* Crawford, 1910 ،Odontothrips confusus* Amyot & Serville, 1843 ، Scolothrips
longicornis* Priesner 1926 ،Haplothrips reuteri Karny, 1907

Thrips tabaciيچنین گونههم Lindeman ي غالب تریپس معرفی گردیدعنوان گونهدرصد به75/65با فراوانی.

ي غالب، لوبیارکزي، تریپس، گونهاستان م:هاي کلیديواژه

١2مقدمه 3

ــریپس ــات ــته  4ه ــوچکی از راس ــرات ک ــالحش ــکداران ي ب ریش
)Thysanoptera (کـه بـه دلیـل سـازگاري بـاال بـا شـرایط        باشندمی

در تمام منـاطق جهـان از جملـه منـاطق گرمسـیري      اقلیمی متفاوت، 
هـا در نقـاط   گونـه از آن 6000حال حدود که تا بهطورياند، بهپراکنده

هـاي  رغم تعداد باالیی از گونـه علی).40(اند مختلف دنیا معرفی شده
باشند، ها جزء آفات گیاهی میودي از آنمعرفی شده در دنیا، تعداد معد

کننـد شـدید بـوده و کـاهش     اي کـه وارد مـی  ولی گاهی اوقات صدمه
آثار مسـتقیم خسـارت ایجـاد شـده     . جدي محصوالت را به دنبال دارد

هـا،  دار شـدن بـرگ  اي شـدن، رگـه  ریشکداران شامل نقـره توسط بال
هـاي جـوان و   هدار شدن میـو ها، خراشبدشکلی یا ایجاد گال در برگ

-اي از بـال عـده . باشـد ها به فضـوالت مـی  ها و میوهآلوده شدن برگ
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استادیار مرکز تحقیقات گل و گیاه محالت، استان مرکزي- 3
4- Thrips

ها زاي گیاهی از جمله ویروسریشکداران ناقل برخی از عوامل بیماري
گونـه کـه   10ریشکداران ي بالهاي شناخته شدهدر بین گونه. هستند

ی هاي گیاهتعلق دارند، ناقل ویروسThripidaeي همگی به خانواده
ها شـکارگر بنـدپایان   ي زیادي از تریپسچنین عدههم). 32(باشند می

هـا و  ي شـته هـا، پـوره  ها، سایر تریپسها، شپشککوچک از قبیل کنه
، )37(بنـدي پریسـنر   بر اساس طبقه). 35(باشند پولکداران میتخم بال
و Terebrantiaي راســته ریشــکداران بــه دو زیــر  ي بــال راســته

Tubuliferaریشکداران که در هاي مهم بالاز ویژگی. شودقسیم میت
تزئینـات سـطح سـر، آرایـش     شود شـامل ها استفاده میبندي آنطبقه

هـا، شـکل   هاي ساده و تعـداد آن موهاي سر، وجود یا عدم وجود چشم
گـرده و  گـرده، پـس  گرده، میـان هاي مرکب، تزئینات سطح پیشچشم

هاي طولی و عرضی تعداد رگبالها، آرایش موهاي موجود در سطح آن
ي جلـویی  هاي حاشیهها، طول ریشکهاي رنگی روي بالها، طرحبال

، و عقبی بال، تعداد و شکل بندهاي پنجه، وجود و عدم وجود تخمریـز 
هاي شکمی، ها و استرنیتروي گرده5وجود و عدم وجود میکروتریشیا

.)33(باشد می6هاوجود یا عدم وجود کتینیدیوم

5- Microtrichia
6- Ctenidia
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گـردد  برمی1313ها در ایران به سال ترین گزارش تریپسقدیمی
Tenothrips friciيزاده گونـه که دواتچـی و تقـی   Uzel را از روي

Thripsياز گونـه 1334مرکبات ایران گـزارش نمودنـد و در سـال    

flavus Schrank10(ي کـرج نـام بردنـد    عنوان آفت مزارع پنبـه به( .
ریشـکداران ایـران توسـط    ناسـایی فـون بـال   اولین مطالعه با هـدف ش 

-گونه بـال 26ها آن. انجام شده است) 31(ها و ردولف درن مرتضوي
آوري کرده که از این تعداد سه گونه بـراي فـون دنیـا    ریشکدار را جمع

بعد ها مطالعات فونستیک متعددي در نقاط مختلـف کشـور   .جدید بود
بـا  ) 23(میراب بـالو  ). 28و 27، 22، 19، 18، 12، 3، 1(صورت گرفت 

217جـنس و  74هاي ایران، در مجمـوع از  لیست تریپسي چکارایه
گونه متعلـق بـه   166جنس و 86برده است، که از این تعداد، گونه نام

-راستهگونه متعلق به زیر51جنس و 20و Terebrantiaيراستهزیر
. باشندمیTubuliferaي

مزارع لوبیاي استان مرکزي، تاکنون ها دربا وجود خسارت تریپس
ي استان صـورت نگرفتـه   هاي مزارع لوبیااي روي تریپسهیچ مطالعه

ها و سطح زیـر کشـت   قابل انکار تریپسبا توجه به خسارت غیر. است
هـاي  هـا بـراي برنامـه   لوبیا در استان و نیز لزوم شناسایی دقیق گونـه 

هـاي  و شناسـایی گونـه  آوريجمعمنظور کنترل آفت، تحقیق حاضر به
.کاري استان مرکزي صورت گرفتمختلف تریپس در مناطق لوبیا

مواد و روش ها
در 1391-92) خرداد تـا شـهریور  (این تحقیق طی فصول زراعی 

ــه  ــنج منطق ــایی  (ي اراكپ ــول جغرافی ــرض  49˚45′ط ــرقی و ع ش
شـرقی و  49˚25′طـول جغرافیـایی   (، شازند)شمالی5˚34′جغرافیایی 

50˚1′طـول جغرافیـایی   (، فراهـان )شمالی33˚56′جغرافیایی عرض
طـول جغرافیـایی   (، خمـین  )شمالی34˚41′شرقی و عرض جغرافیایی 

طـول  (آبـاد و امـان )شمالی33˚28′شرقی و عرض جغرافیایی 50˚′5
اسـتان  ) شمالی33˚56′شرقی و عرض جغرافیایی 49˚57′جغرافیایی 

هـاي انجـام   برداريست که نمونهالزم به ذکر ا. مرکزي صورت گرفت
ها و فقط براي شناسـایی  ، بدون شمارش گونه92شده در فصل زراعی 

شناسایی و آوري،به منظور جمع. تر صورت گرفته استهاي بیشگونه
10(ي لوبیـا  تعیین فراوانی گونه هاي تریپس در مزارع سمپاشی نشده

هاي منظمی انجام برداريصورت هفتگی نمونه، به)مزرعه نیم هکتاري
هـر  يبوته که فاصـله 10در هر مزرعه بسته به فنولوژي گیاه، . گرفت

ـ بـود متر 10بوته از دیگري حداقل و در انتخـاب  تصـادفی صـورت ه، ب
هـا بـه   سینی سفیدرنگی که سطح آن براي جلوگیري از فـرار تـریپس  

. مقدار کمی روغـن مـایع خـوراکی آغشـته شـده بـود، تکانـده شـدند        
هـاي  آوري و بـه داخـل میکروتیـوب   اي داخـل سـینی جمـع   هتریپس

درصـد منتقـل   80لیتـري، محتـوي الکـل    کوچک پالستیکی دو میلی
هاي فوق بر اساس شکل و رنگ ظاهري بدن و شـاخک،  نمونه. شدند

جداسازي و شـمارش  ها هاي رنگی روي بالطرحشکل انتهاي بدن و 
منظور ابتـدا در قسـمت   براي این. اسالید تهیه گردیدها شدند و از آن

ي یک سوزن ظریف ایجاد گردیـد  شکم حشره، سوراخ ریزي به وسیله
KOH(پتاسیم ده درصد و جهت شفاف شدن در محلول هیدروکسید 

شـود  سـوراخ کـردن شـکم حشـره باعـث مـی      . قرار داده شـد )10%
تر خارج شده و نمونه بهتـر  تر و سریعمحتویات داخل بدن حشره راحت

پتاسیم ها در داخل هیدروکسیدداشتن نمونهزمان نگهمدت.شفاف گردد
به ایـن ترتیـب بـراي    . با توجه به اندازه و رنگ بدن حشره متفاوت بود

تـر و حـدود یـک تـا دو      هاي کوچک و شفاف مـدت زمـان کـم   نمونه
سـاعت،  12-24رنـگ حـدود   هاي بزرگ و تیـره ساعت و براي نمونه

ها پس از شفاف شـدن جهـت   مونهن. وقت براي شفاف شدن الزم بود
. درصـد منتقـل شـدند   96شستشو ابتدا در آب مقطر و سپس به الکل 

-مدت زمان الزم براي هر کدام از این مراحل سه تا چهار دقیقـه مـی  
بـر ویرــ هایعــ مهرـقطیکيلهیوسهبشدهشفافيهانمونه. باشد

ه شناسـی  تمامی اسالیدها در آزمایشگاه حشـر .دیگردتیالم تثبيرو
هـا  ي کشاورزي دانشگاه ایالم تهیه و گونـه پزشکی دانشکدهگروه گیاه

عضو هیئت علمی دانشگاه ایالم مورد شناسـایی  بالوتوسط دکتر میراب
چنین از اسالیدهاي مزبور با استفاده از دوربین هم. و تایید قرار گرفتند

در پایـان  . گرفتـه شـد  ، عکـس Sony DSC-W170مـدل عکاسی 
درصد فراوانی ، با بررسی میانگین1391در سال زراعی هابرداريهنمون

هـر یـک از   س بـراي  پغالـب تـری  يجمعیت هر یک از گونه ها، گونه
بـراي  .چنـین کـل اسـتان تعیـین گردیـد     مناطق مورد بررسـی و هـم  

=Fي هـا از معادلـه  ي درصد فراوانی گونهمحاسبه اسـتفاده  100 ×
ي تعـداد افـراد گونـه   nدرصد فراوانی نسـبی،  Fن معادله در ای. گردید

.آوري شده استهاي جمعتعداد کل افراد گونهNموردنظر در منطقه، 

نتایج و بحث
گونه از هشت جنس و سـه خـانواده   12در این بررسی در مجموع 

:ها به شرح زیر ارایه گردیدآوري و کلید شناسایی آنجمع
، بند انتهایی شکم در هـر دو جـنس نـر و    ها فاقد تخمریزماده-1

ــه ــاده لول ــدي شــکل، شــاخک عمــدتا هشــت ايم ) ب-2شــکل (بن
)Tubulifera ..................................................................................(2

اي شکل، بند انتهایی شـکم لولـه  ايها داراي تخمریز ارهماده-1ˈ
Terebrantia) ................................................................... (3نیست 
، )د-2شـکل  (هـاي جلـویی پهـن و بـدون رگبـال و مـو       بال-2

هـا بـه   ، اما در تعداد کمـی از گونـه  )ب-2شکل (شاخک هشت بندي 
هاي حسی در بندهاي سوم و چهارم شـاخک  پنج بند کاهش یافته، مو

).Phlaeothripidae(باشد یصورت ساده مبه
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)www.anobanini.irاقتباس از سایت (برداري تریپس در برخی از مناطق لوبیاکاري استان مرکزي از مناطق نمونهعکس - 1شکل 
Figure 1-The map of sampling site for thrips collection from different regions of Markazi province (from: www.anobanini.ir)

اي تیره، طـول و عـرض سـر تقریبـا     رنگ عمومی بدن قهوه-2ˈ
گـرده کـاهش   ي جلویی پـیش ، موهاي حاشیه)الف-2شکل (مساوي 

ي کوچـک  اي پـاي جلـو داراي دندانـه   تیز، پنجـه ا نوكیافته و در انته
reuteri.Haplothrips..........................................)ج-2شکل (

هـا گـرد، داراي دو   هاي جلویی پهن، تقریبا افقی و انتهـاي آن بال-3
ها نـه بنـدي، پـنج    اند، شاخکرگبال طولی ضخیم که کمی اریب شده

اند، تخمریز در ماده به طـرف بـاال   کم در هم ادغام شدهبند انتهایی ش
Aeolothripidae(.................................................4(خمیده شده 

هـاي  هاي جلویی باریک، انتهاي آن باریک، بدون رگبـال بال-3ˈ
ندرت شش یا نه بندي، پالـپ  عرضی، شاخک هفت یا هشت بندي، به

ها بـه سـمت پـایین خمیـده     سه بندي، تخمریز در مادهاي دو تاآرواره
Thripidae..........................................................................5)(شده 

رنـگ  هاي جلویی عریض و داراي دو باند تیـره بالهاي جلویی بال-4
سوم شاخک ، بنداندطور متناوب با نواحی روشن قرار گرفتهبوده که به

هـاي پاهـاي میـانی و    کمی رنگارنگ و قسمت انتهاي آن تیره، پنجـه 
،)3شـکل  (اي تیـره تـا سـیاه    رنگ قهـوه اي تیره، بدن بهعقبی قهوه

............................................................................Aeolothrips intermedius.

هـاي  تهاي آن باریک، بدون رگبـال هاي جلویی باریک، انبال-4ˈ
Thripidae....................................................................5)(عرضی 

ــیش-5 ــد    پ ــوي بلن ــت م ــش جف ــرده داراي ش ــکل (گ ) 10ش
..........................................................Scolothrips longicornis.
6........ .............داراي صفر تا پنج جفت موي بلند گردهپیش-5ˈ

هاي بندهاي پنجم تـا هشـتم شـکم داراي    هر کدام از ترژیت-6
7.....................................) ........13-11شکل (یک کتینیدیوم جانبی

9... ترژیت در بندهاي پنجم تا هشتم شکم بدون کتینیدیوم -6ˈ
جلـویی  -ي جـانبی یوم ترژیت هشـتم شـکم در ناحیـه   کتینید-7

ي گـرده در حاشـیه  سوراخ تنفسی واقع شده، موهاي بخش میانی پس
Frankliniella.........................................جلویی آن واقع شده است 

(F.occidentalis, F. intonsa, F. pallida)
هـاي  ي عقبی سـوراخ هکتینیدیومِ ترژیت هشتم شکم در ناحی-7ˈ

هاي سـاده داراي دو جفـت مـو، موهـاي بخـش میـانی       تنفسی، چشم
پشتی آن واقـع شـده اسـت    -ي جلویی و یا جلوییگرده در حاشیهپس

......................................................................................................... ..8
دار بـزرگ  دندانـه 1ی داراي یک کراسپودیومهاي شکمترژیت-8

گـرده  ي عقبـی پـیش  جلویی خود هستند، حاشـیه -ي عقبیدر حاشیه
ي جلـویی آن و داراي دو جفـت مـوي کوتـاه در     تـر از حاشـیه  عریض

) ........... 9شــــکل (باشـــد  هـــاي عقبـــی خـــود مـــی    گوشـــه 
 ..................................Microcephalothrips abdominalis

دار بـزرگ در  هاي شـکمی فاقـد کراسـپودیوم دندانـه    ترژیت-8ˈ
هـاي  عقبـی خـود، امـا اغلـب داراي داراي دندانـه     -ي جلـویی حاشیه

.........................................................................کوچک در این بخـش  

atratus T.tabaci, T. trehernei)……………. (Thrips

ي بنـدها  بندي، بند سـوم آن زردرنـگ و بقیـه   شاخک هشت -9

1- Craspedia
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انتهایی در بخش پشتی آن ، ساق و اي تیره، داراي دو موي میانیقهوه
-ي ناخني پاهاي جلویی زردرنگ و انتهاي ران داراي یک زائدهپنجه

) 7شـکل  (داخلـی مانند، پنجه در پاهاي جلویی داراي دو ناخن انتهایی
................. ......................................Odontothrips confuses

ي پـایینی  شاخک هشت بندي، بندهاي سوم تا پنجم و نیمـه -9ˈ
بند ششم زردرنگ، بندهاي سوم تا پنجم داراي انـدام حسـی منشـعب    

شـکل  (داخلی-هاي انتهاییپنجه در پاهاي جلویی بدون ناخنکوتاه، 
8(...................................................................Tenothrips frici

:Tubuliferaيراستهزیر
Karny, 1907Haplothrips reuteriيگونــــــه

)Phlaeothripidae(
عـدد از  162از این گونه بـه تعـداد   :نمونه هاي مورد مطالعه

خرداد (زارعی آباد، خمین، شازند و فراهان در فصل اراك، امانمناطق، 
ایـن  .از مزارع لوبیا استان مرکزي جمـع آوري شـد  1391) تا شهریور

نیـز  1392ایـن گونـه در سـال    . باشدگونه براي مناطق فوق جدید می
.مشاهده گردید

اي تیـره،  رنگ عمومی بـدن قهـوه  :مشخصات عمومی گونه
زرد روشـن  هـاي مرکـب  طول و عرض سر تقریبا مساوي، رنگ چشم

تر از رنگ بدن، بند سـوم  شاخک هشت بندي و تیره، )فال-2شکل (
، بنـدهاي سـوم و چهـارم    )ب-2شـکل (تر از سایر بنـدها  کمی روشن

پنجه و انتهـاي  . باشدترتیب داراي دو و چهار موي حسی میشاخک به
ي کوچـک  اي پاي جلـو داراي دندانـه  ساق پاي جلویی زردرنگ، پنجه

هاي ي طولی و عرضی، عرض بالهاها بدون رگبال، بال)ج-2شکل (
) د-2شکل(تر از دو طرف دیگر بوده جلویی در قسمت میانی باریک

یـک جفـت مـو در    .باشـد هاي انتهایی بال پروش مـی و ریشک) 21(

. گرده قرار داردي جانبی پیشحاشیه
و از ) ویژه شرق و شـمال آن به(ي اروپا این گونه از قاره:انتشار

، چـین، مغولسـتان و   )37(ان، یمن، روسیه، مصـر  کشورهاي هند، سود
صـورت گسـترده در   در ایـران بـه  ). 25(پاکستان گـزارش شـده اسـت    

).23(اند مناطق مختلف کشور گسترش یافته
Terebrantiaي راستهزیر

ــه Aeolothrips intermediusي گونــ Bagnall, 1934

(Aeolothripidae)
عـدد از  327بـه تعـداد   از این گونه:نمونه هاي مورد مطالعه

خرداد (در فصل زارعی آباد، خمین، شازند و فراهان مناطق، اراك، امان
ایـن  .از مزارع لوبیا استان مرکزي جمـع آوري شـد  1391) تا شهریور

نیـز  1392ایـن گونـه در سـال    . باشدگونه براي مناطق فوق جدید می
.مشاهده گردید

اي اده قهـوه رنگ بدن در حشرات م:مشخصات عمومی گونه
تـر  ي ماده بـزرگ چنین حشرهاي روشن، همتیره و در حشرات نر قهوه

هاي چشم مرکـب زرد  ، اماتیدي)الف-3شکل (باشدي نر میاز حشره
د مـو  هـاي سـاده فاقـ   روشن، طول و عرض سر تقریبا مساوي، چشـم 

اي و میـانی بنـد   هاي قاعده، شاخک نه بندي که  بخش)ب-3شکل (
هـاي آن  قسـمت يرنگ زرد روشـن و بقیـه  بند دوم بهسوم و انتهاي

اي تیـره، ران،  رنـگ قهـوه  پاها به). ج-3شکل (باشد اي تیره میقهوه
ــه ــاق و پنج ــن،   س ــی زرد روش ــاي عقب ــویی و ران پاه ــاي جل ي پاه

هـاي جلـویی عـریض و    ، بال)د-3شکل (گرده فاقد موهاي بلند پیش
ر متناوب با نـواحی روشـن قـرار    طورنگ بوده که بهداراي دو باند تیره

چنین داراي دو رگبال طولی و چهار رگبال عرضی بـوده،  هم. اندگرفته
هاي طولی یک ردیف موي بسیار کوتـاه وجـود دارد   که بر روي رگبال

).ه-3شکل (گرده مشبک، پس)و-3شکل (

) 40Xبزرگنمایی() د(، بال جلو )ج(ي آن ، پاي جلویی و پنجه)ب(، شاخک و چهار بند انتهایی آن )الف(سر : Haplothrips reuteriيگونه- 2شکل 
)اصلی(

Figure 2- Haplothrips reuteri: Head (A), Antenna and four terminal segments (B), Fore leg and tarsus (C), Fore wing (D),
(40X magnification) (Original)
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ي اروپا گزارش شده اسـت  از کشور چین و قارههاین گون:انتشار
هاي اصفهان، خوزستان، یزد، کرمـان، فـارس،   در ایران از استان). 25(

گلستان، تهـران، البـرز، گـیالن، زنجـان، آذربایجـان شـرقی، قـزوین،        

ربی، کردسـتان و همـدان گـزارش شـده اسـت      کرمانشاه، آذربایجان غ
)23 .(

، )و(، بال جلو )د(گرده ، پیش)ج(انتهایی آن ، شاخک و پنج بند)ب(، سر )الف(ي بالغ نر و ماده حشره: Aeolothrips intermediusي گونه- 3شکل 
)اصلی) (20Xبزرگنمایی()ه(گرده پس

Figure 3- Aeolothrips intermedius: Male and female (A), Head (B), Antenna and five terminal segments (C), pronotum (D),
Fore wing (E), postnotum (F), (20X magnification) (Original)

Thripidaeي خانواده

Thrips tabaciي گونه Lindeman, 1889

عـدد از  2660از این گونه به تعـداد  :نمونه هاي مورد مطالعه
خرداد (در فصل زارعی آباد، خمین، شازند و فراهان مناطق، اراك، امان

ایـن  .از مزارع لوبیا استان مرکـزي جمـع آوري شـد   1391) تا شهریور
رنـگ  :مشخصات عمومی. نیز مشاهده گردید1392گونه در سال

هـاي سـاده معمـوال    رنـگ چشـم  . اي متغیـر اسـت  بدن از زرد تا قهوه
تـر از  سر چهـارگوش و عـرض آن کمـی بـیش    ). 34(خاکستري است 

هـاي  یک جفت از موهاي کوتاه در بین چشـم چنین باشد، همطول می
هاي ، پالپ)الف-4شکل (ها قرار داردساده و جفت دیگر در باالي آن

-ترتیـب کوتـاه  اي سه بندي بوده که بندهاي دوم و سوم آن بـه آرواره
-شاخک هفت بندي، بند اول آن روشن. باشندترین و بلندترین بند می

چنین بنـدهاي  ، هم)ب-4شکل (تر از سایر بندها و بند آخر آن کوتاه 
حشرات مانند، سوم و چهارم شاخک کوتاه و داراي موهاي حسی قالب

-ماده داراي دو جفت بال باریک که بر روي اولین رگبـال طـولی بـال   

هاي جلویی چهار تا هفت عدد مو و بر روي دومـین رگبـال آن حـدود    
-ي حاشیهداراي سه مو در ناحیه). ج-4شکل (عدد مو وجود دارد 15
18/0طـول تقریبـی   ها بـه جانبی ترژیت دوم شکم، تخمریز ماده-اي

ي پهلویی بنـد دوم تـا هفـتم شـکم داراي     هاي ناحیهژیتمتر، ترمیلی
و حاشیه عقبـی ترژیـت بنـد    ) د-4شکل (ردیفی بوده میکروتریشیاي

-می1شکل کاملايهشتم شکم داراي یک ردیف موهاي منظم شانه
شـکل  (برابر طـول آن  5/1گرده عرض پیش). 13) (و-4شکل (باشد 

). 3(باشـند  رنـگ مـی  زرد، حشرات نر فاقد بـال، کوچـک و   )6) (ه-4
ها هاي شکمی فقط داراي موهاي انتهایی بوده و در سطح آناسترنیت

).36(شود مو مشاهده نمی
ین گونه داراي انتشـار جهـانی مـی باشـد و در ایـران از      :انتشار

). 30و 27(بسیاري از مناطق بررسی شده گزارش شده است 

1- Compodiformium
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، )د(ي پهلویی هاي ناحیه، ترژیت)20Xبزرگنمایی ) (ج(، بال جلو )ب(، شاخک و چهار بند اول آن )الف(سر : Thrips tabaciي گونه- 4شکل 
)اصلی) (40Xبزرگنمایی ) (ه(گرده پیش،)و(هشتم شکماي کامل در ترژیت موهاي شانه

Figure 4- Thrips tabaci: Head (A), Antenna and four terminal segments (B), Fore wing (C), (20X magnification)
lateral site of tergites (D), seta of eigth abdominal tergite (E), pronotum (F), (40X magnification) (Original)

Thrips atratusي گونه Haliday, 1836

عـدد از منـاطق،   2از این گونه تنها :نمونه هاي مورد مطالعه
از مـزارع  1391) خرداد تـا شـهریور  (در فصل زارعی آباداراك و  امان

نیـز  1392ایـن گونـه در سـال    .لوبیا استان مرکزي جمـع آوري شـد  
.مشاهده گردید

اي تیـره، فضـاهاي   قهـوه رنـگ  بـدن بـه  :مشخصات عمومی
تـر از طـول آن،   غشایی بین بندهاي شکم زردرنگ، عرض سـر بـیش  

، )الـف -5شکل (گرده داراي دو جفت موي بلند هاي عقبی پیشگوشه
رنگ، البته انتهـاي بنـد دوم و ابتـداي بنـد     شاخک هشت بندي و تیره

و ) ب-5شـکل  (اي روشـن و یـا زرد   رنـگ قهـوه  هـا بـه  سوم شاخک
مانند، ساق و پنجه در وم و چهارم داراي موهاي حسی قالببندهاي س

پاهاي جلویی زردرنگ و در پاهاي میانی و عقبی فقط پنجـه زردرنـگ   

موي دیسکال بـوده کـه   13استرنیت هفتم شکم داراي بیش از . است
هـاي  ترژیـت ). 31) (ج-5شـکل  (انـد  بر روي دو ردیـف قـرار گرفتـه   

یـت دوم شـکم داراي سـه مـوي     پهلویی داراي موهاي دیسـکال، ترژ 
اي جانبی و حاشیه عقبی ترژیت هشتم شکم یک ردیف موهـاي شـانه  

هـاي  رنـگ و اولـین رگبـال بـال    ايهاي جلو قهـوه بال). 31(بلند دارد 
). 31) (د-5شکل (موي دیسکال 11-5جلویی داراي 
این گونه از کشورهاي مغولسـتان، چـین، کـره، امریکـا،     :انتشار

گـزارش شـده  ) از ترکیه تـا روسـیه  (چنین قاره اروپا س، همکانادا، قبر
هاي مرکزي، خراسان شـمالی، گلسـتان،   استانزدر ایران ا. )27(است 

تهران، کرمان، یزد، همدان، کرمانشاه، کردسـتان، مازنـدران و زنجـان    
.)23(گزارش شده است 

، بال جلو )40Xبزرگنمایی ()ج(، استرنیت هفتم شکم )ب(، بندهاي دوم تا چهارم شاخک ) الف(گرده سر و  پیش: Thrips atratusي گونه- 5شکل 
)اصلی) (20Xبزرگنمایی()د(

Figure 5- Thrips atratus: Head and pronotum (A), Antenna and 2-4 terminal segments (B), the seventh abdominal sternite
(C), (40X magnification) Fore wing (D), (20X magnification) (Original)

و
E
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Thrips treherneiي گونه Priesner, 1927

عـدد از منـاطق،   22از ایـن گونـه   :نمونه هاي مورد مطالعـه 
از 1391)خـرداد تـا شـهریور   (در فصل زارعـی  اراك، خمین و  شازند

نیـز  1392این گونه در سال .مزارع لوبیا استان مرکزي جمع آوري شد
.مشاهده گردید

-دار، بـدن و پاهـا بـه   هر دو جنس آن بال:مشخصات عمومی
شـاخک  ) . الـف -6شـکل  (تر از طـول  اي، عرض سر بیشرنگ قهوه

اي تیـره، بنـدهاي ششـم و    هفت بندي، بند اول و دوم شـاخک قهـوه  
ي بندهاي سوم تا پنجم آن زردرنگاي روشن و قاعدهههفتم آن قهو

هاي جلـویی سـه عـدد    ، در رگبال جلویی هر یک از بال)ب-6شکل (

پنجـه و سـاق پاهـاي جلـویی     ). ج-6شکل (موي انتهایی وجود دارد
صـورت  گرده سه تا چهار جفت مو بهي عقبی پیشزردرنگ، در حاشیه

پهلـویی در ایـن گونـه فاقـد     يهـاي ناحیـه  ترژیـت . ردیفی وجود دارد
هـاي سـوم تـا هفـتم شـکم      بر روي استرنیت. موهاي دیسکال هستند

).د-6شکل (اندشکل قرار گرفتهاي مستطیلینرها، نواحی غده
این گونه از کشـورهاي چـین، روسـیه، ترکیـه، امریکـا،      :انتشار

هـاي  در ایران از اسـتان ). 26(ي اروپا گزارش شده است استرالیا و قاره
مرکزي، خراسان شمالی، اصفهان، کرمـان، قـزوین، تهـران و همـدان     

). 23(گزارش گردیده است 

اي در ، نواحی غده)20Xبزرگنمایی) (ج(، بال جلو )40Xبزرگنمایی ) (ب(، شاخک )الف(گرده سر و پیش: Thrips treherneiيگونه- 6شکل 
)اصلی) (40Xبزرگنمایی ) (د(استرنیت پنجم تا هفتم شکم نرها

Figure 6- Thrips trehernei: Head and pronotum (A), Antenna (B), (40X magnification), Fore wing (C), (20X magnification),
regions on fifth and seventh abdominal segments in male (40X magnification) (Original)

confususي گونه Priesner, 1926Odontothrips

از این گونه تنها یـک عـدد از منطقـه    :نمونه هاي مورد مطالعه
از مزارع لوبیا استان مرکـزي جمـع آوري   1392در فصل زارعی شازند

فـون اسـتان   این گونـه بـراي   . مشاهده نشد1391این گونه سال .شد
.باشدجدید می

اي تیره، اولـین جفـت از   رنگ قهوهبدن به:مشخصات عمومی
موهاي چشم ساده در قسـمت بـاالي مثلـث آن قـرار گرفتـه و طـول       

ي بـین دو چشـم   دومین جفت از موهاي چشم ساده بلنـدتر از فاصـله  
شاخک هشت بندي، بند سوم ). الف-7شکل (باشد ي پایینی میساده

-ي بالقاعده). ب-7شکل (اي تیرهي بندها قهوهو بقیهآن زردرنگ 
ي پاهـاي جلـویی   ، سـاق و پنجـه  )ج-7شـکل  (هاي جلویی روشـن 

).د-7شکل (مانند وجود داردي ناخنزردرنگ و انتهاي ران یک زائده
این گونه از کشورهاي چین، روسیه، مجارسـتان، آلمـان،   :انتشار

هاي فـارس،  از استانر ایراند). 25(جمهوري چک گزارش شده است 
کرمــان، یــزد، گلســتان، لرســتان، البــرز، خراســان شــمالی، همــدان،  

20،22،29،36، 18، 14(کردستان، قزوین و زنجان گزارش شده اسـت  
).39و 

) ( 40Xبزرگنمایی ) (د(، ران پاي جلویی )ج(، بال )ب(، چهار بند اول و بندهاي آخر شاخک )الف(سر : Odontothrips confusesي گونه- 7شکل 
)اصلی

Figure 7- Odontothrips confuses: Head (A), Antenna (B), Wing (C), The femur of fore leg  (40X magnification) (Original)
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Tenothrips friciي گونه Uzel, 1895

عـدد از منـاطق،   22از ایـن گونـه   :نمونه هاي مورد مطالعـه 
از 1391) خـرداد تـا شـهریور   (در فصل زارعـی  اراك، فراهان و شازند

نیـز  1392این گونه در سال .مزارع لوبیا استان مرکزي جمع آوري شد
.مشاهده گردید

ي دار، در نیمـه هر دو جنس نر و ماده بال:مشخصات عمومی
) الـف -8شکل (هاي جلویی دو تا چهار عدد مو هایی رگبال اول بالانت

وجـود  ) عـدد 12حـدود  (و بر روي رگبال دوم یک ردیف موي کامـل  
گـرده داراي خطـوط مشـبک و دو جفـت مـوي بلنـد در       پـیش .  دارند

ترژیت هشتم شکم فاقد ). ب-8شکل (باشدهاي عقبی خود میگوشه

میکروتریشیاي کوتاه بـوده کـه در   هاي جانبی دارايمو ولی در بخش
هـاي بنـدهاي   اسـترنیت ). ج-8شـکل  (قسمت میانی آن وجود ندارد

-طورياي بزرگ بوده، بهسوم تا هفتم شکم در نرها داراي نواحی غده
).د-8شکل (کنندها را اشغال میکه نصف طول استرنیت

این گونه از کشـورهاي قزاقسـتان، اسـترالیا، جمهـوري     :انتشار
چک، اسلواکی، رومانی، مجارستان، هند و امریکا گـزارش شـده اسـت    

هـاي مرکـزي، فـارس، خوزسـتان، خراسـان      در ایران از اسـتان ). 25(
شمالی، گیالن، مازندران، همدان، کرمانشاه، قزوین، آذربایجان شرقی، 

).23(زنجان، لرستان، قم، اردبیل و کردستان گزارش شده است 

، ترژیت )د(گرده ،  پیش)20Xبزرگنمایی) (ج(، انتهاي بال جلو )40Xبزرگنمایی) (ب(، شاخک )الف(سر : friciTenothripsي گونه- 8شکل 
)اصلی) (40Xبزرگنمایی ) (ه(شکم نرها اي در استرنیت بندهاي پنجم و هفتمنواحی غده،)و(بندهاي هشتم و نهم شکم 

Figure 8- Tenothrips frici: Head (A), Antenna (B), (40X magnification), Fore wing (C), (20X magnification), regions on fifth
and seventh abdominal segments in male (40X magnification) (Original) pronotum (D), tergites of eighth and ninth

abdominal segments (E), (40X magnification) (Original)

,Microcephalothrips abdominalis Crawfordي گونـه 

1910
عـدد از منـاطق،   3از این گونه تنها :نمونه هاي مورد مطالعه

از مـزارع  1391) خرداد تـا شـهریور  (در فصل زارعی اراك و امان آباد
نیـز  1392ایـن گونـه در سـال    .ان مرکزي جمـع آوري شـد  لوبیا است

این گونه براي فـون اسـتان مرکـزي گزارشـی جدیـد      . مشاهده گردید
.شودمحسوب می

اي تیره، سـر کوچـک و   رنگ قهوهبدن به:مشخصات عمومی
تر از طول، موهاي چشم ساده خارج از مثلـث آن قـرار   عرض آن بیش

، بند سوم )ب-9شکل (بندي شاخک هفت). الف-9شکل (اند گرفته
ي و چهارم آن داراي اندام حسی چنگالی، ساق پاهاي جلـویی و پنجـه  

هاي بـدن دارنـد، در   تري نسبت به سایر قسمتپاها داراي رنگ روشن
ي انتهایی رگبال اول بال جلو سه عدد مـو و بـر روي رگبـال دوم    نیمه

گـرده  پیشي عقبی، حاشیه)ج-9شکل (آن شش عدد مو وجود دارند 
ي جلـویی آن و داراي دو جفـت مـوي کوتـاه در     تـر از حاشـیه  عریض
گـرده داراي خطـوط   پس). د-9شکل (باشد هاي عقبی خود میگوشه

، نرهـا  )و-9شـکل  (هاي شـکمی داراي کراسـپودیوم   مشبک، ترژیت

هاي سوم تا هفـتم شـکمی   ها و در استرنیتتر از مادهکوچک و روشن
). 1) (ه-9شکل (باشند ي گرد میاداراي نواحی غده

این گونه از کشورهاي چین، کره، هند، گوام، سـریالنکا،  :انتشار
فیلیپین، اندونزي، مصر، استرالیا، نیوزلند، امریکا، کوبا، کانادا، آرژانتـین  

هــاي در ایــران از اســتان). 41، 25(اســت و مکزیــک گــزارش شــده
ــرز )16(، تهــران )8(خوزســتان  ــارس )4(لســتان ، گ)36(، الب ، )11(، ف

.گزارش گردیده است) 26(و همدان ) 15(گیالن 

Scolothrips longicornis Priesner, 1926ي گونه

عـدد از منـاطق،   13از ایـن گونـه   :نمونه هاي مورد مطالعـه 
از مزارع لوبیـا  1391) خرداد تا شهریور(در فصل زارعی اراك و شازند

نیـز مشـاهده   1392گونه در سـال  این .استان مرکزي جمع آوري شد
این گونه براي فون استان مرکـزي گزارشـی جدیـد محسـوب     . گردید

.شودمی
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، نواحی )و(شکم ، ترژیت هفتم و هشتم)د(گرده ، پیش)ج(بال جلو ،)ب(، شاخک )الف(سر :Microcephalothrips abdominalisي گونه- 9شکل 
)اصلی) (40Xبزرگنمایی ) (ه(اي در استرنت سوم تا هفتم شکم نرها غده

Figure 9- Microcephalothrips abdominalis: Head (A), Antenna (B), Fore wing (C), pronotum (D), Seventh and eighths tergite
(E), regions on third to seventh abdominal segments in male (40X magnification) (Original)

رنگ زرد روشـن، دومـین جفـت از    بدن به:مشخصات عمومی
، شاخک هشت بندي و )الف-10شکل (موهاي چشم ساده خیلی بلند

ي تیره بوده و راي سه لکههاي جلویی دا، بال)ب-10شکل (رنگزرد
). ج-10شـکل  (باشـند هاي جلویی داراي موهاي بلندي میبالرگبال
). د-10شکل (گرده داراي شش جفت موي بلندپیش

این گونه از کشورهاي چین، روسیه، اسـلواکی، رومـانی،   :انتشار
25(فرانسه، اسپانیا، انگلیس، فنالند، مصر و استرالیا گزارش شده است 

، )29(، یـزد  )13(، اصفهان )8(هاي خوزستان در ایران از استان). 41و 
ــارس  ــان )2(شــمالی ، خراســان)11(ف ــز ) 16(و تهــران ) 18(، کرم نی

.گزارش شده است

)اصلی) (40Xبزرگنمایی ()د(گرده ،  پیش)ج(، بال )ب(، شاخک )الف(هاي ساده موهاي چشم: Scolothrips longicornisي گونه-10شکل 
Figure 10- Scolothrips longicornis: Seta of ocelli on head (A), Antenna (B), Fore wing (C), pronotum (D), (40X magnification)

(Original)

Frankliniella pallida Uzel, 1895ي گونه

عـدد از منـاطق،   442از ایـن گونـه   :نمونه هاي مورد مطالعه
خـرداد تـا   (در فصـل زارعـی   آباد، خمین، شـازند و فراهـان   اراك، امان

این گونـه  .از مزارع لوبیا استان مرکزي جمع آوري شد1391) شهریور
این گونه براي فون استان مرکـزي  . نیز مشاهده گردید1392در سال 

.شودمحسوب میگزارشی جدید 

اي تیـره، دومـین   رنگ زرد تا قهوهبدن به:مشخصات عمومی
هـاي عقبـی و   فاصل بین چشمهاي ساده در حدجفت از موهاي چشم

). الـف -11شکل (در موقعیت متمایل به این دو چشم ساده قرار دارند
-رنگ روشن، بندهاي ششم تا هشتم آن تیرهشاخک هشت بندي و به

هـاي جلـویی   ها بلند، دومین رگبـال در بـال  بال).ب-11شکل (رنگ
، طـول موهـاي   )ج-11شـکل  (باشـد  تـر مـی  عدد مو یا کم13داراي
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ي جلـویی  گرده حدود نصف طول موهاي زاویـه ي جلویی پیشحاشیه
و ، ترژیـت هشـتم شـکم داراي کراسـپودیوم    )د-11شـکل  (آن است 
.دباشناي میهاي شکمی نرها داراي نواحی غدهاسترنیت

این گونه از کشورهاي چین، آلبانی، کرواسـی، دانمـارك،   :انتشار
روسیه، اسپانیا، اسلواکی، اسلوانی، سودان، سوئیس، لیتـوانی، لهسـتان،   

فنالند، ایتالیا، استرالیا، فرانسه، تونس و جمهوري چـک گـزارش شـده    
، لرسـتان  )11(، فارس )8(هاي خوزستان در ایران از استان). 41(است 

، همــدان، کرمانشــاه، البــرز، )2(، خراســان شــمالی )16(تهــران ،)14(
).26(کردستان، قزوین و زنجان گزارش شده است 

) د(گرده ، پیش)20Xبزرگنمایی) (ج(، بال )40Xزرگنمایی ب) (ب(، شاخک )الف(هاي ساده موهاي چشم: Frankliniella pallidaي گونه-11شکل 
)اصلی) (40Xبزرگنمایی (

Figure 11- Frankliniella pallida: Seta of ocelli on head (A), Antenna (B), (40X magnification), Fore wing (C), (20X
magnification), pronotum (D), (40X magnification) (Original)

Frankliniella occidentalis Pergande, 1895ي گونه

عـدد از منـاطق،   384از ایـن گونـه   :نمونه هاي مورد مطالعه
خـرداد تـا   (در فصـل زارعـی   آباد، خمین، شـازند و فراهـان   اراك، امان

این گونـه  .از مزارع لوبیا استان مرکزي جمع آوري شد1391) شهریور
ین گونه براي فون استان مرکـزي  ا. نیز مشاهده گردید1392در سال 

.شودگزارشی جدید محسوب می
زرد (ها بلند، رنگ بدن متنـوع  بال در ماده:مشخصات عمومی

تر از رنگ، عرض سر بیشايهاي قهوه، شکم زرد با بخش)ايتا قهوه
هاي ساده بر روي مثلث چشـم  طول آن، سومین جفت از موهاي چشم

و جفت موي دیگر خیلی بلنـدتر اسـت   ساده قرار داشته و طول آن از د
-شاخک هشت بندي، بند اول آن زرد، بنـد دوم زرد ). الف-12شکل (

اي، بندهاي ششم تا اي، بندهاي سوم تا پنجم زرد و در انتها قهوهقهوه
اي و طول بند هشتم تقریبا دو برابـر طـول بنـد هفـتم آن     هشتم قهوه

-ي بال جلـویی قهـوه  هاموهاي روي رگبال.)ب-12شکل (باشدمی
ي گرده داراي چهار جفت مو در حاشـیه ، پیش)ج-12شکل (رنگاي

، در استرنیتهاي سوم تا هفتم شکم نرها )د-12شکل (میانی-جلویی
).23(اي وجود دارند نواحی غده

، 19(این گونه در سرتاسر جهـان گسـترش یافتـه اسـت     :انتشار
، همــدان، )5(، خوزســتان )16(هــاي تهــران در ایــران از اســتان). 30

).26(زنجان، آذربایجان شرقی، البرز و قزوین گزارش شده است 

) 40Xبزرگنمایی) (د(گرده پیش،)ج(، بال جلو )ب(، شاخک )الف(هاي ساده موهاي چشم: occidentalisFrankliniellaي گونه-12شکل 
)اصلی(

Figure 12- Frankliniella occidentalis: Seta of ocelli on head (A), Antenna (B), Fore wing (C), pronotum (D), (40X
magnification) (Original)
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Frankliniella intonsa Trybom, 1895ي گونه

عدد از مناطق، اراك، 9نه از این گو:نمونه هاي مورد مطالعه
) خـرداد تـا شـهریور   (در فصل زارعی آباد، خمین، شازند و فراهان امان

این گونـه در سـال   .از مزارع لوبیا استان مرکزي جمع آوري شد1391
.نیز مشاهده گردید1392

ها سـر  رنگ بدن متنوع، در بعضی از گونه:مشخصات عمومی
کـه سـر و قفـس    نگ و یا اینرايو قفس سینه خاکستري، شکم قهوه

رنـگ  رنگ، در تعدادي هم کل بدن بـه اي، شکم خاکستريسینه قهوه
تـر از طـول آن، طـول    عرض سر کمی بیش. باشداي و یا زرد میقهوه

سومین جفت از موهاي چشم ساده بلندتر از سایر موهاي چشم ساده و 

-13شـکل  (ي داخلی مثلث چشم ساده قـرار گرفتـه اسـت   در حاشیه
اي تیـره،  ، شاخک هشت بندي، بند اول زردرنگ، بنـد دوم قهـوه  ) الف

رنـگ، بنـدهاي   ايبندهاي سوم تا پنجم در قاعده زرد و در انتها قهـوه 
هـاي جلـو داراي دو   بال).  ب-13شکل (رنگايششم تا هشتم قهوه

گـرده داراي  پـیش ). ج-13شـکل  (باشدصورت کامل میردیف مو به
چنین در استرنیت هاي سوم تا هفـتم  ، هم)د-13شکل (پنج جفت مو

.اي وجود دارندشکم نرها نواحی غده
طـور گسـترده در سرتاسـر جهـان گسـترش      این گونه به:انتشار
هـا، ماننـد تهـران    در ایـران از بعضـی اسـتان   ). 23و25(یافته اسـت  

).26(گزارش شده است 

)اصلی) (40Xبزرگنمایی ()د(گرده ، پیش)ج(بال ، )ب(شاخک ،)الف(سر : Frankliniella intonsaي گونه-13شکل 
Figure 13- Frankliniella intonsa: Head (A), Antenna (B), Wing (C), Pronotum (D), (40X magnification) (Original)

Odontothripsي ز گونـه جبه confusus   و 1392کـه در سـال
آوري شـد، تمـامی   ي شازند به تعداد کمـی جمـع  هم فقط در منطقهآن

. ها در دو سال مورد بررسی در مزارع لوبیاي استان وجـود داشـتند  گونه
آوري شده در فصل زراعی تریپس بالغ جمع4046از مجموع چنین هم

.Tيگونه،91سال  tabaci   75/65عـدد و فراوانـی   2662بـا تعـداد

ي غالب تـریپس  عنوان گونهآوري شده بههاي جمعدرصد از کل نمونه
.Fهايو گونه pallida،ّF. occidentalis ،A. intermediusوH.

reuteriدرصـد، در رده 4و 08/8، 49/9، 9/10با فراوانـی  ترتیب به-
.)1جدول (هاي بعدي قرار گرفتند 

1391هاي تریپس شناسایی شده در مناطق لوبیاکاري استان مرکزي، سال تعداد و درصد فراوانی گونه-1جدول 
Table 1- Number and frequency percentage of thrips species in bean field of Markazi province (2012)

نام گونه ها
Name of species

شازند
Shazand

اراك
Arak

فراهان
Farahan

خمین
Khomein

آبادامان
Aman Abad

(%)درصد فراوانی
Percentage of frequency (%)

Microcephalothrips abdominalis  ---- 2  ----  ---- 1 0.07
Frankliniella intonsa 2 2 2 2 1 0.22
Frankliniella occidentalis 83 84 63 73 81 9.49
Thrips tabaci 519 538 483 669 451 65.75
Scolothrips longicornis 6 7  ----  ----  ---- 0.32
Aeolothrips intermedius 65 63 65 68 66 8.08
Tenothrips frici 8 5 9  ----  ---- 0.54
Thrips atratus  ---- 1  ----  ---- 1 0.049
Frankliniella pallida 99 85 72 97 89 10.9
Thrips trehernei 7 6  ---- 9 - --- 0.54
Haplothrips reuteri 38 29 36 30 29 4

مجموع  Sum 827 822 730 948 719 100
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تریپس هاي مزراع لوبیاي استان مرکزي براي اولـین بـار در   فون 
نتایج نشان داد کـه در مـزارع لوبیـاي اسـتان     . این تحقیق بررسی شد

یپس قابـل  گونه تر12مرکزي، در مجموع سه خانواده، هشت جنس و 
ــد  ــی باش ــایی م ــه.شناس ــايگون ، Aeolothrips intermediusه

Microcephalothrips abdominalis،Frankliniella pallida ،
F. occidentalis ،O. confusus وScolothrips longicornis

فون تریپس هـا در  .براي اولین بار ار استان مرکزي گزارش می شوند
راع محصوالت زراعی دیگر بررسی شده اسـت  بعضی نقاط ایران در مز

ریشـکداران  ي شناسایی فون بالي انجام شده در زمینهاما تنها مطالعه
ي لردگان استان چهارمحال و بختیـاري  مزارع لوبیا در ایران در منطقه

.Tهاي نامدر این مطالعه دو گونه و یک جنس به. صورت گرفته است

tabaci،A. intermedius وOdontothrips sp.   شناسـایی شـدند
هـاي شناسـایی شـده در مـزارع لوبیـاي      هاي مزبور با گونهگونه). 38(

رسد کـه دلیـل ایـن مشـابهت،     به نظر می. استان مرکزي مشابه بودند
اي تر گونـه یکسان بودن شرایط آب و هوایی هر دو استان و تنوع بیش

انتخـابی لوبیـا   علت عدم سمپاشی مزارعها در استان مرکزي بهتریپس
هـاي  الزم به ذکـر اسـت تعـداد گونـه    . باشدطی دو سال مورد بررسی 

تریپس در مزارع لوبیاي اسـتان مرکـزي یکسـان نبـوده و در منـاطق      
یکـی از علـت   . ترین فراوانی مشـاهده شـد  خمین، شازند و اراك بیش

تواند همجواري مزارع انتخـابی لوبیـا در   هاي تعداد باالي گونه ها، می
-دو گونـه . زمینی و ذرت باشـد ن مناطق با مزارع یونجه، خیار، سیبای

.Fي occidentalis وT. tabaci   هـاي  که در اکثر منـاطق بـا گونـه
این گونه ها کـه از  . شناسایی شده در استان مرکزي مشترك می باشد

-جـازي مـی  هایی همهعبارتی نمونهاند و بهاکثر نقاط دنیا گزارش شده
فــاژ در بســیاري از یــن دو گونــه بــه عنــوان آفــات پلــیا). 18(باشــند 

بنـابراین در برنامـه هـاي    . محصوالت کشاورزي گزارش شـده اسـت  
مدیریت آفات در مزارع لوبیا، این دو گونه، به ویژه گونه تـریپس پیـاز،   

T. tabaci  بایستی به عنوان گونه غالب و مهم از تریپس هاي آفـت ،
.Aه گونـه هـاي   این در حالی است کـ . مدنظر باشد intermedius  بـا
.Sو %) 8(فراوانی باال  longicornis هـر دو  ) 32/0(%با فراوانی کمتر

هـاي  شکارچی بوده و به عنوان عامـل بیولوژیـک در کنتـرل تـریپس    
. تواند مد نظر قرار گیردگیاهخوار از جمله تریپس پیاز، می

سپاسگزاري
و، اسـتادیار دانشـکده   بـال نویسندگان مقالـه از آقـاي دکتـر میـراب    

هـا  دلیل شناسـایی تـریپس  کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه ایالم به
.تشکر می نمایند
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